
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17487  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SJT 23.1 #Re.1  TOKYO – FUKUSHIMA 



 

 

23.00 น.   คณะพร้อมกันที ่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคาร

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิ NOK SCOOT ใช้เครื่อง BOEING 777-200 จ านวน 415 ที่นัง่ 

จัดที่นัง่แบบ 3-4-3 

รวมน้ าหนักสัมภาระถอืขึน้เครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครือ่ง 20 กก./ท่าน 

(หากต้องการซือ้น้ าหนักเพิ่ม ท่านจะต้องท าการซือ้เพิ่ม) 

 

วนัที ่1 :     กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง        

    (-/-/-)                  

เที่ยวบินขาไป     XW 102   เวลา 02.45 น. - 10.25 น.   
เที่ยวบินขากลับ  XW 101   เวลา 13.55 น. - 19.10 น. 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

02.45 น.    เหินฟ้าสู ่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW 102 

10.25 น.        เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม. 

  กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคัญ!!! ประเทศ

ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ

จับและปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภารกิจส่วนตัว

เรียบร้อยแล้ว  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX (1) 

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดนี้ได้ชื่อว่ามีวัดเซ็นโซจิ (Sensoji) 

ความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมา

กราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้า

สุดของวัด ที่มีชื่อว่า  “ประตูฟ้าค ารณ”    

 

 

 

 

วนัที ่2 :     สนามบนินาริตะ ประเทศญีปุ่่น - วดัอาซากุสะ – ถนนนากามเิซะ - ถา่ยรปู

หอคอยโตเกียวสกายทรี    (-/SB/D)  กนัดั้มโอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติี้ – เมอืงยา

มานาช ิ- แชน่้ าแรอ่อนเซน็ธรรมชาติ             

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” 

ถนนช็อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานา

ชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถ่ายภาพด้านนอก) คือหอ

โทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมาก

นักแบบเดินมาก็ยังไหว ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คส าคัญอีกแห่ง

หนึ่งของเมืองโตเกียวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเพราะความสูงของตึกที่ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง 

634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร 

เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดย

ได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ที่กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ในตึกแห่งนี้

ครบครันรวมทั้งยังมีอควอเรียมอยู่ในน้ันอีกด้ว 

ฃฃฃ 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง

และแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็

ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ

ประทับใจกับ เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์

ซิตี้โตเกียว เปิดบริการในปี 2012 ภายใต้แนวคิด "เมืองแห่งโลกมายา" ห้างสรรพสินค้าที่

เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ ทั้ง 7 ชั้น มีร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนด์

แฟชั่นหรูหรา, ร้านขายของญี่ปุ่นและแหล่งบันเทิง แต่ที่เด่นสุดคือส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 

ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษได้มาชื่นชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงยามานาช ิดินแดนแห่ง "ภเูขาไฟฟจู"ิ มแีหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย

เน่ืองจากล้อมรอบดว้ยภูเขา นอกจากนี้ในบรรดาสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงของยามานาชิก็มีเมือง

น้ าพุร้อนออนเซ็น  

ค่ า  รับประทานอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร (2)  

ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA  หรือ น าท่านเข้าสู่ที่พัก 

เทียบเท่า 

หลังเดินท่านสู่ที่พักอิสระให้ท่านได้       แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า 

จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 

ชั่วโมง)  



 
 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)   

เดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเทน ลานสกีฟูจิเทนตั้งอยู่บนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟู

จิทั้งห้าและบนฐานทางตอนใต้ เป็นอีกหนึ่งลานสกีที่ไปเช้าเย็นกลับโตเกียวได้สบาย ท่านที่อยาก

ชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจินี่รับรองว่าไม่ผิดหวังเพราะสกีรีสอร์ทแห่งนี้มีจุดสูงสุด สูง 1,500 เมตร

จากระดับน้ าทะเล ต่ าสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศานับว่าระดับที่เหมาะส าหรับ

เล่นสกีมากๆ ระยะทางยาวที่สุด 1,500 เมตรที่นั่งให้บริการทั้งหมด 4 ที่นั่ง ที่ส าคัญเส้นทางให้เลือก

เล่นทั้งหมด 7 เส้นทาง ส าหรับคนเล่นไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลย เพราะบริเวณรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้ ง

ส าหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต่ า และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ 

รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่ส าหรับเด็กเล็ก สามารถเล่นรถเลื่อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น 

(ราคานีไ้มร่วมอปุกรณก์ารเลน่สก ีอุปกรณต์า่งๆ และคา่ขึน้กระเชา้ ประมาณ 3,000 เยน หากท่าน

ลูกค้าสนใจกรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปกับทัวร์) 

 

 

วนัที ่3 :    ลานสกฟีูจเิทน – พิพธิภณัฑ์แผน่ดนิไหว – หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก - เมืองฟุกชุิ

มะ - หมู่บา้นโบราณโออจุิ จคูุ   (B/L/-)        

เทศกาลคามาครุะหมิะประดบัไฟสดุโรแมนติก - แชน่้ าแรอ่อนเซน็ธรรมชาติ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิพิธภณัฑแ์ผน่ดนิไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถงึทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ

แผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุก

มุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้อง

อุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้งสินค้า

งานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและของฝากอีกมากมาย  เยี่ยมชม 

ใส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะมากๆกับสายธรรมชาติเพราะหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หรือ หมู่บ้านน ้า

ที่นี่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์กับวิวที่สวยงามมากๆ สาเหตุที่ท าให้ที่นี่โด่งดังมาจาก

ความใสของน้ าที่บอกได้เลยว่าบ่อน้ าของที่นี่นั้น น้ าใส ไหลเย็น เห็นตัวปลาของจริง ว่ากันว่าใน

อดีตที่นี่คือเป็นทะเลสาบขนาดยักษ์ชื่อว่า ทะเลสาบอุทสึโกะ เมื่อเวลาผ่านไปน้ าในทะเลสาบแห่งนี้ก็

เริ่มลดน้อยลงจนกลายเป็นแอ่งกระทะ เมื่อน้ าแข็งจากภูเขาไฟฟูจิละลายและซึมลงสู่ใต้ดินจนผ่าน

มาถึง 80 ปี ก็เริ่มมีน้ าผุดขึ้นมาตามรอยแยกของหินจนกระทั่งกลายเป็นบ่อน้ าผุดทั้ง 8 บ่อ ใน

หมู่บ้าน ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าในหมู่บ้านแห่งนี้น้ันเป็นน้ าสะอาดและมีความศักดิ์สิทธ์ิ หากใครได้ดื่ม

น้ าก็จะมีอายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยหรือท่านใดอยากจะเอาน้ ากลับไปฝากเพื่อนๆ หรือญาติพี่

น้องเป็นที่ระลึก ภายในบริเวณก็มีขวดขายให้สามารถตักกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (FUKUSHIMA) ดินแดนแห่งธรรมชาติ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ โทโฮคุแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไม่

ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสี  น าท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโออุจิ จูคุ 

(OUCHI JUKU) ชมบา้นโบราณอดตีเเมืองส าคัญในยุคเอโดะ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้าน

ชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงราย ในอดีตสมัยเอโดะการคมนาคมยังไม่

สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนน

เส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลัง

ในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง 

ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสัมผัสความงามแสนโรแมนติกในฤดูหนาวของกับ เทศกาลคามาคุระ (YOKOTE 

KAMAKURA SNOW FESTIVAL) เมืองโยะโคะเตะแห่งจังหวัดอะกิตะได้แปลงโฉมมาเป็นดินแดน

แห่งเทพนิยาย มีสิ่งก่อสร้างที่ดูคล้ายกับอิกลู หรือบ้านน้ าแข็งของเอสกิโมอยู่เกลื่อนเมือง เป็นงาน

เทศกาลที่มีประวัติอันยาวนานถึง 400 ปี บ้านหิมะเหล่านี้มีชื่อว่า คะมะคุระ และก่อสร้างขึ้นในพื้นที่

ต่างๆทั่วเมือง เมื่อพระอาทิตย์ลาลับฟ้าเทียนจะถูกจุดขึ้นภายในกระท่อมหิมะส่องสว่างไปทั่วทั้ง

บริเวณ ว่ากันว่าเป็นการบูชาขอบคุณเทพเจ้าแห่งสายน้ าเพื่อขอพรน้ าบริสุทธ์ิจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

และจพมีชาวบ้านคอยต้อนรับผู้มาเยือนเข้าสู่บ้านหิมะและให้บริการขนมโมจิและอะมะสะเกะหรือ

สาเกหวาน ในบ้านคะมะคุระแต่ละหลังจะมีศาลเจ้าหิมะเล็กๆ เพื่อเป็นที่สิงสถิตย์ของเทพเจ้าท้องถิ่น 

ในเวลาต่อมาได้กลายมาเป็นเทศกาลเป็นการขอพรให้ประสบความส าเร็จและความปลอดภัย 

*** ในกรณีที่มีการยกเลิกเทศกาลดังกล่าวทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรโ์ดยจะน าท่านไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค่ า      เพื่อเปน็การไมร่บกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารค่ าตามอธัยาศยั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า 

ห ลั ง รั บ ป ร ะ ท า น อาหารให้ท่านได้      แช่น้ าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลาย

ความเมื่อยล้า จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย(แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่

ควรเกิน 1 ชั่วโมง)  

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)   

น าท่านเดินทางสู่ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ (TONOHETSURI) หรือ หน้าผาล้านปี เป็นหน้าผาเลียบล า

ธารประมาณ 100 เมตร ที่มีหินในรูปลักษณะแปลกๆที่เกิดขึ้นจากการได้รับการกัดเซาะของ

กระแสน้ า ลมและฝน เป็นเวลานานนับล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ 

เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึง

วนัที ่4 :    หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– สถานรีถไฟยโูนคามิ – ออนเซน็เท้า - โตเกียว - Duty 

Free - ช้อปปิง้ชนิจูก ุ (B/-/-)        



เป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิออนเซ็น เป็น

เมืองตากอากาศออนเซ็นเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์!! อิสระเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซ็นเท้าที่ สถานีรถไฟยู

โนคามิ ออนเซ็น (YUNOKAMI ONSEN STATION) นอกจากจะเป็นแหล่งออนเซนชั้นดีแห่งหนึ่ง

แล้ว ยังมีชื่อเสียงด้านการเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามของเมืองน้ีด้วย เพราะจะเห็นต้นซากุระออกดอก

บานเรียงตัวไปกับทางรถไฟ โดยมีสถานีรถไฟแบบญี่ปุ่นโบราณพร้อมภูเขาเป็นฉากหลัง ตัวสถานี

รถไฟ เองก็น่าสนใจไม่น้อย เพราะเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มีอาคาร  สถานีท าจาก

หลังคาแบบญี่ปุ่นโบ ราณ สถานีแห่งน้ี ให้บริการออนเซ็นได้ฟรีระหว่างที่รอรถไฟอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านขึ้นนรถโค้ชเดินทางสู่ เป็นเมืองที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แหล่งช้อปมหานครโตเกียว 

ปิ้งและร้านอาหารท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ขาดสาย  

เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งชั้นน าในโตเกียว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่  DUTY FREE และ อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่าง

โดยเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อใน

แห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้าน

ซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่าง ๆ กันที่ร้าน 

MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ ,กันแดดชิเซโด้ แอน

เนสซ่าและสินค้าอื่นหรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิเช่น  LOUIS 

VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MAR   

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ าตามอัธยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)   

อิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสินค้า

หลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิด

ต่างๆตลอดจนสินค้าประเภทอาหารและมีบริการกล่องส าหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอ านวย

ความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว 

 

 

วนัที ่5 :    ออิอนมอล์ - สนามบนินารติะ  - สนามบนิดอนเมอืง       

       (B/-/-)        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า

ปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

13.55 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เท่ียวบินที่ XW 101 NOK SCOOT  

19.10 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 

 

 

 

 

 

** หากทา่นทีต่้องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ 

ก่อนท าการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ** 

  

**หมายเหต ุ: โปรแกรมและโรงแรมอาจมกีารปรับเปลีย่นหรอื

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศการจราจร, 

การเมอืง, สายการบนิและฤดกูาล 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

*** จอยแลนดไ์มใ่ชต้ัว๋ 11,990 *** 
การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ

จ านวนดงักลา่วบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

* ราคาเดก็อายไุม่เกนิ 2 ป ี 7,990 บาท * 

**กรณเีดก็อายเุกนิ 2 ให้คดิเปน็ผูใ้หญ ่(นบัวนัเกดิจากวนัทีก่ลับจากญีปุ่น่)** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศก์

ท้องถิน่ 

ท่านละ 1,600 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการ

บิน 

2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญห่อ้งละ 

2-3 ท่าน 

พักเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่

ท่าน) 

อณุหภูมเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่ าสดุ 

เดอืน กมุภาพนัธ ์2563 - เดอืน มนีาคม 2563 

11 - 15 กมุภาพนัธ ์

2563 
19,777  18,777 7,900 10℃ - 1℃ 

25 - 29 กมุภาพนัธ ์

2563 
19,777  18,777 7,900  12℃ - 2℃ 

17 - 21 มนีาคม 2563 19,777  7,900  14℃ - 2℃ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไม่เช่นนัน้ทาง

บรษิัทจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณใีดๆทัง้สิน้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่ถว้นกอ่นการจองทวัร์ทกุครัง้ เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะต้องยื่น

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยนืยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จา่ยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศ

ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม และ

อื่น ๆ) ทางทัวร์จัดเตรยีมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป๊)  

ที่นัง่เปน็ไปตามการจดัสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลือกระบุทีน่ัง่ได ้

ยกเวน้การซือ้ทีน่ัง่เพิ่ม 

 ซื้อทีน่ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถ

Upgrade ท่ีนั่ง พร้อมช าระค่าท่ีนั่งได้ดังนี้ 

- ทีน่ัง่ชัน้ ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) 

แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ัง่แบบ Super หรือ Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข 

ดงันี ้

 



โซน แถวที ่ ประเภททีน่ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 

มากกว่า 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหน้า 31 *Stretch(Front 

Row) 

มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหน้า 32-34 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 

มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหลัง 62-63 71-

74 
Super มากกว่า 35 นิว้ 1,200 บาท 

 

*Stretch Seat 

-ไมอ่นญุาตให้เดก็ ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปแีละผูพ้กิารนัง่ 

-โซนเงยีบไมอ่นญุาตใหเ้ดก็นัง่  

 

 ค่าน้ าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินก าหนดแตล่ะเส้นทาง  

(ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)  

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สิน

ส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

 ซื้อน้ าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วนั) มี

ค่าใช้จ่ายดังน้ี 

(ราคาต่อท่าน ต่อเท่ียว) 

เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพ่ิม10กก. 700 บาท /เพ่ิม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 บาท/เพ่ิม 30

กก.2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบนิไม่จ ากัดจ านวนชิ้นในการโหลด แตก่ฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุด

ได้ 32กก./ชิ้น 

 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง    

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)      

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    

 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  



 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทาง

บริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)  **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาล

ประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่    ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า

โทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับ

คนไทย  

ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 

 

 

วธิีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชีและส่ง

หลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าท่ีที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจ าแล้วเทา่นั้น 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง (ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรียกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัทา่นควรจดัเตรยีม

คา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและตัว๋

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร

การยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง

บริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมทิป พนกังานขบัรถ,  ไกดท์้องถิน่  และหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,600 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิให้กบัหวัหนา้ทวัร์ทีส่นามบนิ (วนัแรก) * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงิน

เข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันท าการ  

ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท าการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ช าระแล้ว  

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือ

กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น 

เงื่อนไขอืน่ ๆ 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วน

หรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออก

เดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท า

การติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง 

ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, 

การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

และเจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลท าให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และ

ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ

บางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่า

ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  



- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผู้เดินทางไม่ครบจ านวน

ตามที่ก าหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะ

ขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  

(ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่า

ประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้น

ในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้า

ตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ด าเนินการออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

- รายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อ

ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น) 

- บริษัทฯท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท

ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย

ดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเท่ียวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋ว

เครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านช าระกับทางบริษัทฯ 

เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่าน

จะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และ

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดอา่นขอ้มูลทั้งหมดในรายการทัวรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุครั้ง 



 


